ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ

ZÁPIS
ze zasedání č. 8
konaného dne 1. října 2015

Místo zasedání:

Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10

Začátek a konec jednání:

16:03-18:37

Počet přítomných členů:

10

Počet omluvených členů:

7

Počet neomluvených členů:

0

Počet občanů:

21
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Starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová zahájila v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, veřejné zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 16:03 přivítáním všech přítomných.
Starostka konstatovala, že dnem 1. října 2015 nabyla mandát člena zastupitelstva města paní Vladimíra Supová, narozena
, trvale bytem
, která nahradila odstupujícího Mgr. Josefa Havelu. Text slibu zastupitele přednesla Ing. Věra
Sigmundová, paní Supová jej potvrdila svým podpisem. Odstupující člen zastupitelstva Mgr. Havela nebyl na zasedání přítomen, jeho
důvody k odstoupení přečetl všem přítomným Mgr. Vlasatý.
Starostka dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je dle prezenční listiny přítomno 10 zastupitelů, a k přijetí
usnesení je třeba 9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Uvedla, že z jednání se omluvil Ing. Jaroslav Hloušek,
pan Josef Horák, pan Miroslav Charvát, Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph. D., paní Veronika Langrová, Ing. Radovan Macháček a Bc. Ivo Novotný.
Starostka města oznámila, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán bez připomínek. Žádné připomínky k zápisu nebyly
vzneseny.
Starostka určila zapisovatelkami dnešního jednání Bc. Danu Jedličkovou a paní Renátu Valáškovou, ověřovateli zápisu určila pana Ivana
Juřenu a Mgr. Michala Vlasatého. Návrhovou komisi navrhla ve složení: předseda Mgr. Milan Bajgar a členové paní Božena Hrabalová a
Mgr. Stanislav Kalinec.
Usnesení: ZM 1/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Milan Bajgar a členové paní Božena Hrabalová a Mgr. Stanislav Kalinec.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

Starostka města předložila návrh programu jednání.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal další návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen tento program zasedání:
1.

Zpráva o činnosti Rady města Chropyně od posledního zasedání Zastupitelstva města Chropyně

2.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

4.

Technická a finanční analýza zařízení potřebných na pořízení audiozáznamů a videopřenosů z jednání zastupitelstva města

5.

Informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2014/2015 a zahájení školního roku
2015/2016

6.

Informace Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o zahájení školního roku 2015/2016

7.

Informace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o zahájení školního roku 2015/2016

8.

Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2015

9.

Rozpočtové opatření města Chropyně č. 5 v roce 2015

10.

Majetkoprávní záležitosti

11.

Záměr zpracování územní studie lokality BI 14 a SO.2.12

12.

Stanovy dobrovolného sdružení RESO

13.

Změna zřizovací listiny Správy majetku města Chropyně, p. o.

14.

Všeobecná rozprava

Usnesení: ZM 2/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
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program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 8.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně
Místostarosta města Ing. Jiří Rosecký předložil Zprávu o činnosti Rady města Chropyně. Zpráva byla zpracována od posledního zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. června 2015. Písemnou zprávu doplnil ústními informacemi o posledním zasedání rady,
které se konalo v pátek 25. září 2015, a informacemi o jednání realizačního týmu připravujícího Program rozvoje města Chropyně na
Krajském úřadě dne 1. října 2015.
Materiál tisk č. 0298-15ZM
Rozprava:
Mgr. Vlasatý se dotázal se na důvody vedoucí k záměru odstoupení od stávající smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou Biopas.
Ing. Sigmundová sdělila, že stávající smlouvu bylo možné vypovědět pouze jednou za 4 roky. Rada města doporučila uzavřít novou
smlouvu s klasickou výpovědní lhůtou. Stávající smlouva bude ukončena k 31. prosinci 2015. Bylo vypsáno výběrové řízení na nového
dodavatele, jedná se o nadlimitní zakázku, cena zakázky vychází z předpokládané měsíční úhrady násobené celou délkou trvání smlouvy, výběrové řízení bude administrovat firma LM Engineering, s. r. o.
Mgr. Vlasatý požádal o předložení přehledu vývoje množství vyprodukovaného odpadu ve městě, kolik platí město Biopasu. Tento materiál Ing. Sigmundová bude zastupitelům předložen na příštím zasedání zastupitelstva.
Další dotaz mířil Mgr. Vlasatý k vykázanému zlepšenému hospodářskému výsledku provozu koupaliště. Kdy bude realizována oprava
brouzdaliště, které je v havarijním stavu. Ředitel SMM Mgr. Kalinec uvedl, že projekt na rekonstrukci koupaliště je připraven, náklady jsou
však vyšší, než výdaje připravené v rozpočtu SMM. Bude na zastupitelích, jestli potřebnou položku schválí v návrhu rozpočtu na rok
2016.
Rozprava byla ukončena.

Usnesení: ZM 3/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. června 2015 do 1. října 2015.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně
Člen kontrolního výboru Mgr. Michal Vlasatý předložil zprávu o činnosti výboru. Kontrolní výbor se ve 3. čtvrtletí zabýval kontrolami plnění
usnesení rady města a zastupitelstva města. Dále provedl kontrolu dokončené investiční akce „Rekonstrukce místních komunikací ulice
Křižní a Nová v Chropyni – 1. etapa“ a „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Chropyně“.
Materiál tisk č. 0314-15ZM.
Rozprava:
Mgr. Vlasatý se vrátil k minulému zasedání, na kterém zastupitelé neschválili návrh usnesení, kterým měla být vzata na vědomí zpráva o
činnosti kontrolního výboru. Dle slov tajemníka Ing. Kotuly tím nedošlo k žádnému legislativnímu pochybení, zpráva o činnosti se pouze
bere na vědomí. Mgr. Vlasatý poukázal na to, že uvedená zpráva o činnosti poukazovala na možné nedostatky, neschválením nedošlo
ke sjednání nápravy. Tajemník uvedl, že kontrolní a finanční výbory jsou poradními a kontrolními orgány zastupitelstva, samotné výbory
nemohou ukládat úkoly, ale jednotliví zastupitelé mohou iniciovat nový úkol, navrhnout podle nich potřebné usnesení.
Pan Juřena poukázal na chybějící podpisy Mgr. Vlasatého a Ing. Hlouška na protokolech kontrolního výboru. Mgr. Vlasatý uvedl, že se
jedná pouze o opomenutí, není tím vyjádřen nesouhlas s textem zápisu kontrolního výboru.
Rozprava byla ukončena.
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Usnesení: ZM 4/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2015.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně
Předseda výboru Mgr. Milan Bajgar předložil zprávu o činnosti finančního výboru. Výbor na svých zasedáních projednal mimo jiné rozpočtové opatření č. 5 v roce 2015, technickou a finanční analýzu zařízení potřebných na pořízení audiozáznamů a videopřenosů
z jednání zastupitelstva města, majetkoprávní záležitosti.
Materiál tisk č. 0315-15ZM.
Projednáno bez rozpravy.

Usnesení: ZM 5/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně za 3. čtvrtletí roku 2015.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

4. Technická a finanční analýza zařízení potřebných na pořízení audiozáznamů
a videopřenosů z jednání zastupitelstva města
Tajemník Městského úřad v Chropyni Ing. Jaroslav Kotula předložil plnění úkolu, který mu byl uložen na minulém zasedání zastupitelstva. Seznámil přítomné s finanční a technickou náročností zajištění zpřístupnění audiozáznamů ze zasedání zastupitelstva na webových
stránkách města a zajištěním živého videopřenosu ze zasedání.
Z tohoto zasedání je pořizován zkušební neveřejný videopřenos. Adresu streamovaného videa zná jen několik určených osob, které
sledují kvalitu přímého přenosu. Videopřenos bude uložen do archívu a videozáznam navrhl promítnout zastupitelům na pracovním
zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 8. října 2015 v 16:00 hod. Zastupitelé tak sami budou moci posoudit kvalitu výstupu v návaznosti na
předpokládané výdaje. Na prosincovém zasedání by pak mohla být schválena potřebná změna jednacího řádu zastupitelstva, kterou se
ošetří, zda bude realizován videopřenos, zda bude zveřejněn záznam na webových stránkách atd.
Materiál tisk č. 0267-15ZM.
Rozprava:
Pan Dvořák se dotázal na částku potřebnou na pořízení potřebné techniky. Ing. Kotula sdělil, že pořízení potřebné techniky by mělo stát
cca 42 tisíc Kč, další náklad ve výši cca 6 tisíc Kč za jedno zasedání zastupitelstva odpovídá oprávnění použití softwaru firmy, ukládání
záznamu a provedení anonymizace, poté, co určená pracovnice přesně vyznačí místa určená k anonymizaci. Městu byla nabídnuta sleva
pro několik prvních zasedání.
Starostka města uvedla, že přesné znění všech materiálů k dnešnímu zasedání zastupitelstva je zveřejněno na webových stránkách
města v sekci zastupitelstvo – připravované zasedání.
Mgr. Vlasatý podotkl, že předložený materiál není podepsán předkladatelem. Ing. Sigmundová přislíbila sjednání nápravy.
Pan M. Pospíšil předložil obsáhlé vyjádření, ve kterém poukázal na problém otevřenosti radnice občanům, samotné zajištění přímých
přenosů ze zastupitelstva je zbytečné, více přínosným bude pro občany zveřejnění záznamu po provedení potřebné anonymizace. Přínosem pro občany by také bylo zveřejňování plného znění zápisu ze zastupitelstva na webových stránkách města. I tato záležitost by se,
dle jeho názoru, měla v zastupitelstvu znovu projednat. Ing. Sigmundová nabídla možnost postoupit plné znění připomínek jednotlivým
zastupitelům prostřednictvím e-podatelny městského úřadu.
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Rozprava byla ukončena.

Usnesení: ZM 6/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
předloženou technickou a finanční analýzu produktu Publicstream Lite na pořizování audiozáznamů a videopřenosů z jednání
zastupitelstva a
ukládá
tajemníkovi MěÚ připravit na pracovní jednání zastupitelstva města dne 8. října 2015 zvukový a obrazový záznam z neveřejné
zkoušky nahrávky zasedání zastupitelstva konaného dne 1. října 2015 provedené pomocí produktu Publicstream Lite. Zvukový
a obrazový záznam na uvedeném pracovním zasedání předvést přítomným členům zastupitelstva k posouzení kvality záznamu.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

5. Informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve
školním roce 2014/2015 a zahájení školního roku 2015/2016
Člen zastupitelstva a ředitel základní školy Mgr. Milan Bajgar předstoupil před přítomné s informacemi o činnost školy v uplynulém školním roce a také s informacemi o zahájeném novém školním roce.
Materiál tisk č. 0270-15ZM.
Rozprava:
Mgr. Kalinec požádal o vysvětlení, jak se při zvýšení počtu žáků školy podařilo snížit počet učitelů. Mgr. Bajgar uvedl, že byly propuštěny
dvě učitelky bez potřebného vzdělání, stávající počet je plně dostačující pro zajištění potřebné kvality výuky, stanovení počtu učitelů je
plně v kompetenci ředitele školy,
Pan Juřena se zeptal na rozdíl mezi asistentem pedagoga a asistentem učitele. Mgr. Bajgar uvedl, že asistent pedagoga je přidělován na
základě rozhodnutí pedagogicko psychologické poradny pro potřeby učitele. Osobní asistent je na základě zdravotního či tělesného
postižení přidělen konkrétnímu žákovi.
Rozprava byla ukončena.

Usnesení: ZM 7/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve školním roce 2014/2015 a zahájení školního roku
2015/2016.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

6. Informace Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o zahájení školního roku 2015/2016
Ředitelka mateřské školy paní Magdalena Ratůzná podala přítomným informace o zahájeném novém školním roce. Poděkovala za příkladnou péči o novou krásnou zahradu při mateřské škole, toto poděkování mířilo především k zaměstnanci Správy majetku města Chropyně panu Pavlu Topičovi, který se péči o zahradu věnoval s velkým nasazením v průběhu celého letošního mimořádně horkého a suchého léta.
Materiál tisk č. 0307-15ZM.
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Rozprava:
Pan Juřena se zajímal o to, zda uvedený příspěvek na předškolní vzdělávání ve výši 300 Kč za měsíc zahrnuje i stravu. Dle slov ředitelky
se stravné za děti platí zvlášť.
Ing. Blažek zaznamenal ve zprávě informaci o přijetí asistentky pedagoga, ale nenašel tuto asistentku zahrnutou ve výčtu zaměstnanců.
Dle slov ředitelky byla asistentka přijata k autistickému dítěti, ve výčtu zaměstnanců byla opomenuta.
Rozprava byla ukončena.

Usnesení: ZM 8/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
informace Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o zahájení školního roku 2015/2016.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

7. Informace Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o
zahájení školního roku 2015/2016
Také ředitelka zařízení školního stravování paní Marcela Vinklárková informovala všechny přítomné o zahájení školního roku v tomto
zařízení.
Materiál tisk č. 0308-15ZM.
Projednáno bez rozpravy.

Usnesení: ZM 9/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
informaci o zahájení školního roku 2015/2016 v Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

Starostka města předala řízení schůze panu místostarostovi.

8. Rozbor hospodaření města Chropyně za 8 měsíců roku 2015
S úvodním slovem k přehledu hospodařením města za prvních 8 měsíců letošního roku předstoupila před přítomné členy zastupitelstva
starostka města Ing. Věra Sigmundová.
Materiál tisk č. 0302-15ZM.
Rozprava:
Předseda finančního výboru Mgr. Bajgar tlumočil doporučení výboru vzít předkládaný materiál na vědomí.
Rozprava byla ukončena.

Usnesení: ZM 10/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
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Usnesení: ZM 12/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
prodej mobilní buňky, která je umístěna v Plešovci 9, paní
,
, za cenu 70.000 Kč
s tím, že nejpozději do 1 měsíce od schválení prodeje nemovitosti v Zastupitelstvu města Chropyně zaplatí kupující kupní cenu.
Po marném uplynutí lhůty k zaplacení má prodávající právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a uzavřít smlouvu s dalším
zájemcem. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

Bod č. 2:
Rada města Chropyně projednala žádost manželů

a

, bytem

, o povolení

prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy o 2 měsíce na prodej stavebních pozemků na Podlesí parcela číslo 175/32 a parcela číslo
175/33. Důvodem jsou podmínky stanovené bankou k vyplacení peněz z prodeje nemovitosti. Jelikož bylo usnesením ZM 14/07/2015 ze
dne 18. června 2015 schváleno uzavření kupní smlouvy nejpozději do 3 měsíců po schválení prodeje v zastupitelstvu města, manželé
tímto žádají o prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy do 18. listopadu 2015. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodloužení termínu schválit.
Projednáno bez rozpravy.

Usnesení: ZM 13/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v lokalitě Podlesí parcela číslo 175/33 a parcela číslo 175/32 o
dva měsíce tj. do 18. listopadu 2015 manželům
a
, bytem
.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

Bod č. 3:
Rada města Chropyně projednala návrh Smlouvy číslo 52622 1/VB o zřízení věcného břemene mezi firmou RWE GasNet, s. r. o., se
sídlem Klišská 940 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, a městem Chropyně na zatíženou nemovitost - pozemky parcelní číslo 10, 16, 39/6,
40/1, 40/2, 40/5, 41/3, 42/1,102/2, 369,372/1, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 374/7, 374/14, 374/20, 375, 438/1, 470/1, 793/6, 811 zapsaných na LV č. 10001 pro katastrální území Chropyně, jejímž předmětem je umístění plynárenského zařízení realizované pod názvem
„Reko MS Chropyně – nám. Svobody + 5, číslo stavby 52622“ v celkové délce 1276,76 m. Výše úplaty bude činit 293.710 Kč. Náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s řízením o povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí,
jakož i ostatní náklady s uzavřením této smlouvy se zavazuje v celém rozsahu uhradit firma RWE GasNet, s. r. o. Předložená smlouva o
zřízení věcného břemene je v souladu s podmínkami smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města uzavření smlouvy schválit.
Projednáno bez rozpravy.

Usnesení: ZM 14/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
uzavření smlouvy číslo 52622-1/VB o zřízení věcného břemene mezi firmou RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klišská 940 Ústí nad
Labem, IČ: 27295567, a městem Chropyně, se sídlem náměstí Svobody 29 Chropyně, IČ: 00287245, na zatíženou nemovitost pozemek parcelní číslo 10, 16, 39/6, 40/1, 40/2, 40/5, 41/3, 42/1,102/2, 369, 372/1, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 374/7, 374/14, 374/20,
375, 438/1, 470/1, 793/6, 811 zapsaných na LV číslo 10001 pro katastrální území Chropyně, jejímž předmětem je umístění plynárenského zařízení realizované pod názvem „Reko MS Chropyně – nám. Svobody + 5, číslo stavby 52622“ včetně jeho součástí,
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příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které je uloženo ve služebných pozemcích v celkové délce 1276,76 m. Výše úplaty
činí 293.710 Kč. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s řízením o povolení vkladu věcného
břemene do katastru nemovitostí, jakož i ostatní náklady s uzavřením této smlouvy hradí v celém rozsahu firma RWE GasNet, s.
r. o.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

Starostka předala řízení schůze místostarostovi.

11.Záměr zpracování územní studie lokality BI 14 a SO.2.12
Starostka města Ing. Věra Sigmundová předložila přítomným návrh územní studie plochy v lokalitě ulice Nádražní. Ze strany občanů
města se objevil zájem o výstavbu rodinných domů v uvedené lokalitě. K této oblasti není zpracována prozatím ani zastavovací studie,
která určí, jak velké stavební parcely zde budou, v jakém budou rozlišení, jaká zástavba v této lokalitě bude povolena atd.
Město v současné době nemá volné pozemky, které by nabídlo případným stavebníkům. Vhodné by bylo začít připravovat k možné
zástavbě uvedenou část ulice Nádražní, jen samotná příprava zastavovací studie bude záležitostí několika let. Současně by bylo vhodné
dokončit přípravu druhé etapy lokality Podlesí na zástavbu. Zde zbývá pozemky zasíťovat.
Materiál tisk č. 0251-15ZM
Rozprava:
Paní Supová se zeptala, zda město v lokalitě Nádražní vlastní nějaké pozemky. Dle slov starostky je město majitelem pouze jednoho
pozemku.
Paní Supová chtěla vědět, zda má už město v této chvíli představu o výkupní ceně pozemků. Dle slov starostky je toto ještě velice předčasné, jednání s majiteli budou patrně náročná, rada města by chtěla v této lokalitě dosáhnout nejen výstavby domů, ale také umožnit
vznik plochám veřejné zeleně, plochám pro odpočinek apod. Určitě bude plánovaná výstavba rozdělena do více etap.
Pan Juřena řekl, že vzhledem k cenám pozemků bude upřednostňovat výstavbu v lokalitě u nádraží. Ing. Sigmundová uvedla, že i o
pozemky v lokalitě Podlesí je ze strany stavebníků zájem, doporučuje připravit k prodeji i další pozemky na Podlesí, protože jinak nebude
město dlouhá léta mít co nabídnout případným zájemcům o výstavbu. Pan D. Heppler připomněl, že na Podlesí se pozemky prodávaly
cca 15 let. Pan Bajer vzhledem k tomu, že na Podlesí je hotová studie, jsou zasíťovány elektrikou, chybí zasíťování plynem, kanalizací a
vodou a vyjmutí z půdního fondu, doporučil spíše investovat do přípravy další části lokality Podlesí. Ing. Šoborová upozornila na to, že se
o vynětí z půdního fondu musí postarat každý stavebník sám.
Ing. Rosecký připomněl, že v nedávno prováděném dotazníkovém šetření se nejvíce respondentů vyjádřilo pro rozvoj města na cca 5 a
půl tisíce obyvatel, tedy město bude potřebovat pozemky, které bude moci nabízet zájemcům o výstavbu. Ing. Sigmundová uvedla, že
samotná studie bude stát cca 70 tisíc korun a bude připravována několik let, samotné zasíťování pozemků pak bude záležitostí dalších
nejméně tří let. Příprava pozemků pro výstavbu je velice dlouhodobá záležitost.
Mgr. Vlasatý se dotázal, zda dnes bude hlasováno i o záměru v lokalitě Podlesí 2. Dle slov Ing. Roseckého bude tento záměr schvalován
v rámci schvalování rozpočtu na rok 2016.
Rozprava byla ukončena.

Usnesení: ZM 15/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
záměr zpracování územní studie lokality BI 14 a SO.2.12 na Nádražní ulici.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Blažek), Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

Pan místostarosta předal řízení schůze zpět paní starostce.

12.Stanovy dobrovolného svazku RESO
Místostarosta Ing. Jiří Rosecký předložil návrh nového znění stanov dobrovolného svazku obcí RESO. Potřeba úpravy stanov vzešla
z ustanovení nového občanského zákoníku.
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Materiál tisk č. 0297-15ZM.
Rozprava:
Mgr. Vlasatý požádal o zpracování bilance, která by ukázala, kolik z území našeho města RESO odváží odpadu, kolik za to město platí,
smlouvy k tomu platné atd., aby si zastupitelé mohli udělat jasnou představu o hospodaření svazku RESO. Ing. Rosecký přislíbil, že se
pokusí takovou bilanci předložit na plánovaném pracovním zasedání zastupitelstva dne 8. října 2015.
Rozprava byla ukončena.

Usnesení: ZM 16/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
Stanovy dobrovolného svazku obcí RESO přijaté na valné hromadě RESO dne 23. června 2015 usnesením číslo 09/35VH/2015,
účinné od 1. ledna 2016.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

13.Změna Zřizovací listiny Správy majetku města Chropyně, p. o.
Člen zastupitelstva a ředitel SMM Chropyně Mgr. Stanislav Kalinec předložil návrh změny zřizovací listiny. Změna spočívá v rozšíření
okruhu vedlejších činností organizace o poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost. Zřizovací
listina je dále doplněna ve vymezení okruhů hlavních činností o nakládání s odpady na základě usnesení Zastupitelstva města Chropyně
číslo ZM 3/21/2014 z důvodu provozování kompostárny.
Materiál tisk č. 0310-15ZM.
Projednáno bez rozpravy.

Usnesení: ZM 17/08/2015
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
změnu Zřizovací listiny Správy majetku města Chropyně, p. o., ve smyslu rozšíření okruhu vedlejších činností o poskytování
služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost.
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 7
Schváleno v předloženém znění

14.Všeobecná diskuse
Pan Dvořák poděkoval vedení města za to, že se začalo zajímat o názory občanů formou nedávného dotazníkového šetření, a současně
požádal o sdělení, proč už nejsou na webových stránkách města zveřejňovány zápisy ze zasedání zastupitelstva, ale jsou zde pouze
výpisy usnesení. Ing. Rosecký uvedl, že město postupuje v souladu se zákonem o obcích a v souladu s platným jednacím řádem zastupitelstva. Jednací řád schvalují zastupitelé.
Pan Dvořák uvedl, že si nemyslí o místní radnici, že je otevřená, o každou informaci si podle jeho názoru musí občané žádat podle zákona o poskytování informací. Občané a voliči současných zastupitelů mají právo chtít vědět, jak je nakládáno s majetkem města, jak město
hospodaří, mají právo na to, aby jim jejich dotazy byly zodpovězeny. Radnice se ale k občanům nechová otevřeně. Jako příklad uvedl
nadpis bodu č. 11 dnešního zasedání, který zněl „Zastavovací studie lokality BI 14 a S.2.12“, to je název nesrozumitelný, jak mohou
občané vědět, co se pod ním skrývá. Pan D. Heppler zopakoval informaci, která zazněla už v úvodu, a to že všechny materiály, které
mají k dispozici zastupitelé, jsou k dispozici všem občanům na webových stránkách města pod titulkem „připravované zasedání zastupitelstva“. Pro něj samotného byly srozumitelné, jsou k dispozici a jsou přístupné všem. Ing. Sigmundová uvedIa, že materiály na webu
budou zveřejňovány pravidelně před každým dalším zasedání zastupitelstva, aby se i občané mohli na projednávané záležitosti připravit
a seznámit se s nimi.
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Ing. Rosecký připomněl své osobní stanovisko k nezveřejňování plného textu zápisu na webu. Takto zveřejněné zápisy jsou přístupné
komukoliv, nejenom občanům Chropyně, včetně novinářů, kteří si z nich vypichují informace a dělají si z nich své články. Mgr. Vlasatý
uvedl, že by byl pro to, aby se vyvěšovaly celé zápisy, zastupitelé se usnesli, že zápis nebude doslovný, ale bude jakousi srozumitelnou
formou informovat občany o proběhlém jednání. Ing. Sigmundová naopak připomněla, že právě přepis do „srozumitelné“ formy způsobil
nedávno problémy, protože pak se někteří cítili dotčení tím, že v zápise bylo uvedeno něco, co oni tak doslovně neřekli. Pan M. Pospíšil
uvedl, že novinář může informace vyzobat stejně i z pouhých výpisů usnesení nebo ze Zpravodaje. Dle jeho názoru nezveřejňování
zápisů ze zastupitelstva jen nahrává šíření zkreslených informací mezi občany.
Pan Dvořák uvedl, že upozorňoval paní starostku na nedávný článek o problematice výherních hracích automatů v Týdeníku Kroměřížska. Ptal se, proč vedení města nežádá po autorovi omluvu, nebo proč si nevyžádá podobné články k autorizaci před jejich otištěním.
Problémy si podle jeho slov působí vedení města samo tím, že se neotvírá lidem. Proč nepodává vedení města informace o problémech
s kompostárnou, proč o nich neinformujete širokou veřejnost. Proč město neuspořádá něco jako den otevřených dveří na kompostárně a
neseznámí občany s tím, jak to celé funguje. Proč si město nehlídá své investiční akce. K zápisům ze zastupitelstva uvedl, že mu nebylo
stále odpovězeno na otázku, kdo rozhodl o tom, že na webu města nebudou zápisy ze zastupitelstva. Ing. Sigmundová uvedla, že novináře nelze přinutit k tomu, aby své články dávali ke schválení těm, o kterých v nich píšou. Investiční akce si město hlídá, k těmto akcím
chodila paní Adámková a Ing. Šoborová, ale město nedokáže uhlídat všechno. Pokud dojde k nějakým nesrovnalostem v důsledku špatné organizace práce ze strany dodavatele, jdou patřičné vícenáklady k tíži tohoto dodavatele. Za postřeh s propadlou hlínou děkujeme.
Kompostárna je doposud ve zkušebním provozu, až přejde do ostrého provozu, můžeme Váš nápad na den otevřených dveří realizovat.
Ing. Kotula se vyjádřil k článkům novinářů i k příspěvkům občanů na facebooku. Na jedné straně občané požadují přesun hlášení na
pozdější hodinu, protože velká část občanů za prací odjíždí a nejsou ve čtyři hodiny ještě doma, ale po posunutí hlášení se obratem
rozvine diskuse, že přesun na pátou hodinu byl chybný. Z úrovně zveřejňovaných příspěvků je Ing. Kotula zděšen, je v nich podle jeho
slov vyvíjen nátlak na zastupitele i občany. Doslovně tam stojí: „Oni se nás obojí!“ Tento způsob jednání není v pořádku. Pan M. Pospíšil
se domnívá, že to, co se tady v novinách či na sociálních sítích píše, je následkem toho, že radnice není dostatečně otevřená lidem a
nechává prostor pro dohady a podivné konstrukce, které se mezi občany šíří. Po posledních zastupitelstvech nabývá pan M. Pospíšil
dojmu, že zastupitelstvo nic nedělá. Problematika štěrkopísku se projednávala už v březnu, pochybuje ale, že si od té doby aspoň někdo
ze zastupitelů podklady k těžbě a studii EIA nastudoval alespoň dvakrát. Pokud někdo například pomocí sociálních sítí burcuje lidi, pak je
to proto, že se snaží lidi přinutit k tomu, aby se začali o věci zajímat. Zmiňovaná infografika, která lákala na dnešní zasedání, měla nalákat občany k tomu, aby na jednání došli, aby projevili zájem.
Paní Zaoralová si myslí, že by se zastupitelé měli více lidem otevírat, něco skrývat je zbytečné, neděláte přece nic špatného, nic tajného.
Novináři lepší nebudou. Ing. Sigmundová uvedla, že zmiňovaný článek v Týdeníku Kroměřížska z minulého týdne, týkal se problematiky
výherních hracích automatů, toho, že v Chropyni nebude vypsáno referendum k této otázce. Byl novinářem seskládán z informací vytržených z březnového zasedání zastupitelstva, článek nenechal autorizovat. Vedení města v této záležitosti nemá občany o čem informovat,
problematika zákazu automatů není v současné době na programu dne, naposledy jsme o ní jednali v březnu, od té doby není o čem
informovat. Navíc připomněla, že vedení města není jen ona sama či pan místostarosta, ale jsou to všichni zastupitelé nebo alespoň
jejich nadpoloviční většina. Informace o jednáních rady i zastupitelstva jsou ve Zpravodaji, informace jsou, určitě tak i zmínka o automatech byla. Radnice dle jejích slov otevřená je.
Pan Dvořák dal za pravdu tajemníkovi, že se rozhodnutí radnice nebude nikdy líbit všem, ale když chce radnice znát názor většiny, musí
se zeptat. Chce, aby radnice dělala věci pro většinu lidí, nejen pro ty, kdo více a hlasitěji tlačí. Když se bude vedení města více otevírat,
zamezí tím případným dezinformacím a nepravdám. Obrátil se dále na všechny zastupitele, zda pořádají něco jako paní starostka - svůj
den starostky, jestli je možné se na ně obrátit, kdy a jakou formou nabízí občanům setkání s nimi.
Pan Bajer oponoval těm, kdo tvrdí, že z radnice nelze získat požadované informace, on nikdy se získáním informací od města neměl
potíže. Zeptal se na alej katalp na ulici Díly, tyto stromy lepkavou tekutinou poškozují chodník i zaparkovaná auta pod nimi. Dotázal se,
zda by se tyto stromy nedaly nahradit jinou vhodnější výsadbou. Dle slov pana D. Hepplera je problémem větší množství katalp blízko
sebe, ojedinělá výsadba problémy nepůsobí. Ing. Sigmundová uvedla, že lepkavá hmota je následkem nadměrného výskytu mšic na
těchto stromech, v kombinaci s extrémně suchým létem, jako bylo to letošní. Došlo k tak výraznému negativnímu projevu. Ještě letos by
mělo dojít k ořezu stromů, což by mělo úkapy minimalizovat, případně je připraven postřik stromů. Hledají se další řešení, samotné vykácení by mělo být až posledním možným řešením.
Paní Lokobauerová se zeptala na výsledek nedávného dotazníkového šetření. Ing. Sigmundová ujistila, že se občané s výsledkem budou moci seznámit na veřejném projednávání připravovaného Programu rozvoje města Chropyně, které by se mělo uskutečnit na přelomu měsíce října a listopadu, na webových stránkách města i ve Zpravodaji.
Mgr. Vlasatý v souvislosti s blížícím se projednáváním rozpočtu na nový rok připomněl problematiku kamerového systému a bezpečnosti
ve městě. Ing. Sigmundová uvedla, že příprava podkladů pro pořízení kamerového systému je jedním z úkolů komise prevence kriminality, které je Mgr. Vlasatý předsedou.
Mgr. Kalinec vznesl námitky občanů k volně pobíhajícím psům. Problém například v ulici J. Fučíka s majitelem psa bojového plemene je
palčivý. Obecně závazná vyhláška existuje, ale je velmi těžké dosáhnout její dodržování. Ing. Sigmundová připomněla, že ve chvíli, kdy
takový problém nastane, je třeba ihned volat státní policii. Ta je vybavena pravomocí dohlížet také na dodržování obecně závazných
vyhlášek. Dodržování vyhlášky nemůže kontrolovat starosta, ani žádný úředník. Mgr. Bajgar uvedl, že dokud nebude mít město žádnou
možnost vynucení dodržování vyhlášky, samy vyhlášky žádný efekt nepřinesou. Potvrdil narůstající počet stížností občanů na zhoršující
se bezpečnostní situaci ve městě a podpořil znovuotevření otázky zřízení kamerového systému, obecní policie nebo alespoň spolupráce
s městskými policiemi v okolních městech.
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Paní Zaoralová se dotazovala na to, proč byla zrušena tržnice, lidem tato možnost prodeje a nákupu ve městě chybí. Ing. Sigmundová
uvedla, že ve městě je zakázán podomní prodej. Stánkový prodej není zakázán, k prodeji jsou určeny plochy na náměstí Svobody, prodej
by však měl probíhat z auta.
Paní Zaoralovou dále zajímalo, na co bude použit letošní zisk z provozování koupaliště. Mgr. Kalinec uvedl, že cca 90 procent zisku
půjde zpět do koupaliště, SMM by ráda pořídila další skříňky na cennosti, mělo by být opraveno WC, je v plánu koupit vlastní turniket na
vstup, ten dosavadní je pouze v pronájmu. SMM by chtěla dále dokončit opravu hřiště pro plážový volejbal, vyměnit písek ve filtračním
zařízení atd.
Pan Velešík navrhl, aby dlaždice zbylé po provedené regeneraci sídliště byly použity na vydláždění místního hřbitova. Mgr. Kalinec uvedl,
že stará dlažba se průběžně používá k předláždění chodníků v tzv. staré části Chropyně, záměr opravy chodníků na hřbitově SMM má,
ale nebudou k němu použity staré dlaždice.
Paní Lokobauerová se zajímala o záměr vybudování cyklostezky za tzv. hokejkou. Ing. Sigmundová opravila tuto informaci, v rámci další
etapy regenerace bude v této části sídliště vybudován tzv. víceúčelový chodník, k použití jak pro chodce, cyklisty i bruslaře. Bude to
chodník s asfaltovým povrchem a bude širší než běžné chodníky.
Paní Lokobauerová upozornila na nevhodně řešený výjezd z cyklostezky na ulici Hrad. Ing. Sigmundová uvedla, že cyklisté jsou značením odkláněni na polní cestu kolem rybníka, tak aby nebezpečným úsekem vůbec neprojížděli. Na ulici Hrad je před domy pouze chodník, ne cyklostezka. Paní Rapantová uvedla, že vyústění chodníku z ulice Hrad je nebezpečné a nepřehledné i pro samotné chodce.
Pan Velešík připomněl jeden z předvolebních slibů na zřízení dalšího bankomatu v sídlišti. Ing. Sigmundová uvedla, že tento záměr bude
realizován, jen doposud není jisté, která bankovní instituce jej zřídí. Určitě to nebude další bankomat České spořitelny.
Pan M. Pospíšil uvedl, že na zasedání zastupitelstva v Záříčí bylo řečeno, že mezi městem Chropyně a obcí Záříčí neproběhlo doposud
žádné jednání o protipovodňových opatřeních. Ing. Sigmundová sdělila, že jednání s paní starostkou proběhlo, a to i za přítomnosti pana
místostarosty. Vede se také jednání s firmou, která obdobnou studii na přírodě blízká opatření bude zpracovávat i pro obec Záříčí. Je
snaha spojit práci na obou studiích tak, aby žádost o dotaci mohla být podána současně. Pan Dvořák připomenul požadavek na to, aby
do studie protipovodňových opatření byl zahrnut požadavek na opravu klapek na Svodnici. Ing. Sigmundová převzala od pana Dvořáka
písemnou žádost o informaci k této záležitosti, bude na ni zodpovězeno písemně v řádné lhůtě.
Pan M. Pospíšil se zeptal, kde jsou informační cedule z ornitologické pozorovatelny. Dle slov Mgr. Kalince jsou uskladněny na SMM,
s majitelem pozorovatelny probíhá jednání o jejich navrácení. Paní Lokobauerová upozornila na častý nepořádek a výskyt pochybných
individuí u pozorovatelny. Navrhla umístění kamery. Ing. Sigmundová upozornila na to, že pozorovatelna není majetkem města, ale
majitel byl na častý vandalismus již upozorněn.
Pan Velešík se zeptal na to, kudy povede cyklostezka na Záříčí. Ing. Sigmundová uvedla, že cyklostezka není v současné době na pořadu jednání, určitě její trasu ovlivní i schválené zdvojkolejnění železniční trati, kde bude muset dojít k mimoúrovňovému křížení všech
komunikací.
Pan Dvořák se vrátil k plánované výstavbě víceúčelového chodníku za hokejkou. Chtěl vědět, jak bude policie přistupovat k cyklistům na
tomto chodníku. Starostka uvedla, že v rámci další etapy regenerace bude zřízena spojnice zdravotního střediska a ulice J. Fučíka formou víceúčelového chodníku určeného pro smíšený provoz. Ing. Šoborová ani Mgr. Vlasatý nedokázali tento pojem přesně vyjasnit,
bude prošetřeno dodatečně a zodpovězeno žadateli písemně.
Pan M. Pospíšil se zeptal na stav vyřizování postihu za uspořádání ohňové show. Ing. Sigmundová uvedla, že prozatím Krajský úřad
Zlínského kraje do Chropyně nic neposlal.
Pan M. Pospíšil se dále dotázal, kdy bude realizována dopravní studie celého města. Ing. Sigmundová uvedla, že v rámci zklidnění dopravy v ulici Ječmínkova, lepšího řešení napojení na sídliště zpomalení dopravy na Hanáckém náměstí atd., vzešel požadavek na vypracování studie, která by řešila dopravní situaci v celém městě komplexně. Prozatím je znám odhad nákladů na tuto studii, bude to cca 150
tisíc korun. Tato částka bude navržena do rozpočtu města na příští rok. Pokud ji zastupitelé schválí, může příští rok dojít k zadání vypracování této studie u Centra dopravního výzkumu.
Paní Zaoralová se zeptala, zda je pravda, že z bývalého házenkářského hřiště, které v létě slouží jako parkoviště pro návštěvníky koupaliště, bude hřiště s antukovým povrchem. Ing. Sigmundová uvedla, že je to mylná informace. Parkovací plocha pro návštěvníky koupaliště
je naopak velice vítána, určitě není záměrem města změnit účel jejího využívání, alespoň ne v letních měsících. Nabízí se možnost využití této plochy v zimních měsících, kdy by bylo možné zde umístit rozebíratelné kluziště bez ledu, které bývá například u některých větších
supermarketů. Tento způsob využití je ale teprve v samém začátku vyjednání.
Mgr. Vlasatý v souvislosti s letos poskytnutou dotací z nadace ČEZ požádal o informaci, zda je možné z této nadace požádat o další
příspěvek a tento využít na rekonstrukci dvora u základní školy na ulici J. Fučíka. Mgr. Bajgar uvedl, že velká část plochy stávající školní
zahrady bude regenerována v rámci rekonstrukce sídliště, samotný školní dvůr bude výrazně zmenšen. Na možnostech jeho využití se již
pracuje.
Pan M. Pospíšil chtěl vědět, zda bude alespoň část dnes pořizovaného videozáznamu jednání zastupitelstva zveřejněna na webových
stránkách města. Ing. Kotula uvedl, že dnešní zkouška není určena pro zveřejnění, prozatím se testuje kvalita přenosu i záznamu, kvalita
zvukového záznamu. Zveřejnění ani části záznamu není plánováno. Otevřenému úřadu se zastupitelé nebrání, ale tento zkušební záznam není určen pro občany. Zastupitelé teprve o celé záležitosti budou jednat. Jako ukázka kvality není zatím vhodný, není vůbec jisté,
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jestli tato kvalita bude v konečné fázi vybrána. Mgr. Bajgar se připojil k panu tajemníkovi, dnešní záznam byl schválen jako neveřejný,
zastupitelé teprve o celé věci budou jednat, budou rozhodovat o tom, zda touto cestou vůbec zastupitelstvo půjde. Ing. Blažek také prozatím se zveřejněním nesouhlasí. Nechte zastupitelstvo věc projednat, výsledek se občané dozvědí.
Paní Sadyková poděkovala za péči o lavičky rozmístěné po Chropyni a požádala o více laviček i se stolečkem, který by obyvatelé staršího věku uvítali i na více místech města. Mgr. Kalinec uvedl, že je v současné době plánovaná výměna laviček ve vnitrobloku sídliště.
Umístění laviček před konkrétním domem probíhá obvyklým způsobem, a to na základě písemného souhlasu všech obyvatel domu.
S takto podepsaným požadavkem se obraťte přímo na SMM.
Pan Velešík upozornil na nízké větve bříz u chodníku k podniku Fatra. Ing. Sigmundová upozornila tazatele, že tento chodník je určen
pro pěší, proto při jízdě na kole se větve jeví jako příliš nízké, ale tento podnět SMM prověří a případně sjedná nápravu.
Pan Dvořák závěrem poděkoval řediteli SMM za vstřícnost, s jakou řeší průběžně požadavky ze strany občanů.
Rozprava byla ukončena.
Starostka města všem poděkovala za účast a vstřícný přístup k jednání zasedání v 18:37 ukončila.
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